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এ পযযায়য় সিনসি সিষয় আমরা একিু সিস্তাসরি িুয়ল ধরয়ি চাই। প্রথম সিষয়সি 

হয়ে, এ ভূখণ্ড দুইশি িছর আয়ে ককন দারুল হারি হয়য়সছল? এিং আজ পযযন্ত 

ককন িা দারুল হারি সহিায়ি িহাল আয়ছ? সিিীয় সিষয় হয়ে, ঐ িকল 

ঘিনাপ্রিায়হর িংসিপ্ত সচত্রায়ণ যা সিেি দুই শি িছর যািি আমায়দর উপর সদয়য় 

অসিিাসহি হয়য়য়ছ। িৃিীয় সিষয় হয়ে, একসি দারুল ইিলাম দারুল হারি হয়য় 

যাওয়ার পর িায়ক পুনরায় দারুল ইিলাম িানায়নার কয ফরয সযম্মাদারী আমায়দর 

উপর অসপযি হয়য়সছল এিং যা এখয়না পযযন্ত আদায় হয়সন, কি সযম্মাদারী আদায় 

করার জনয আজ দুইশি িছর পর আমরা সক করয়ি পাসর? এ সিষয়য় শরীয়য়ির 

পি কথয়ক আমায়দর উপর সক সক সযম্মাদারী রয়য়য়ছ?  

ভারি উপমহায়দশ ককন দারুল হারি হয়য়সছল? এিং এখয়না পযযন্ত িা ককন 

দারুল হারি? 

ভারি উপমহায়দশ ককন এিং কীভায়ি দারুল হারি হয়য়য়ছ? এ সিষয়সি এক 

যামানা পযযন্ত মুিলমানয়দর জানা সছল। দীঘযকাল পযযন্ত িারা এিা জানি কয, 

িায়দর এ ইিলামী রাজয কীভায়ি এিং ককন দারুল হারি হয়য় সেয়য়সছল। ধীয়র 

ধীয়র যামানা অসিিাসহি হয়ি থাকল আর মুিলমান িায়দর অিীিয়ক ভুলয়ি 

থাকল। মুিলমানয়দর দৃসি কথয়ক এিং িায়দর সদল ও কদমাে কথয়ক দারুল ইিলাম 

ও দারুল হারয়ির পাথযকয হাসরয়য় কযয়ি লােল। দারুল ইিলায়মর হাকীকি কিাঝা 

মুিলমানয়দর জনয কসিন হয়য় কেল। যার ফয়ল কি সিষয়সিয়ক এিং কিই 

উপাখযানয়ক নিুন কয়র জাসেয়য় কিালা িময়য়র দাসি হয়য় দাাঁসিয়য়য়ছ। িাই আমরা 

কি সিষয়য় সকছু িলয়ি যাসে। 

এখায়ন দু’সি কথা কপশ করয়ি চাই। একসি কথা হয়ে, এ সিষয়য় সকিায়ির 

ফায়িালা। অপর কথা হয়ে, সহন্দুস্তায়নর হালাি যা এ মািআলার সমিদাক িা 

প্রয়য়ােিয়ত্র। 
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সকিায়ির মািআলা  

সকিাি ও িুন্নাহর দৃসিয়ি আমায়দর মুজিাসহদ ইমামেণ দারুল হারি-এর কয 

িংজ্ঞা সদয়য়য়ছন এিং একসি দারুল ইিলাম দারুল হারয়ি রূপান্তসরি হওয়ার 

কযিি কারণ উয়ল্লখ কয়রয়ছন িার ময়ধয সিয়শষভায়ি দু’সি সিষয়য়ক ধিযিয করা 

হয়য়য়ছ। একসি হয়ে, কুফয়রর হিযাকিযায়দর শসি প্রসিসিি হওয়া। অপরসি হয়ে, 

কাসফরয়দর আইন কানুন িাস্তিাসয়ি হওয়া। এ দু’সি সিষয় এমন যা মুিলমানয়দর 

পয়ি হয়ল একসি দারুল হারি দারুল ইিলাম হয়য় যায়ি। অথযাৎ, যসদ ককান কদয়শ 

মুিলমানয়দর শসি প্রসিসিি হয় এিং ইিলামী আইন প্রয়য়াে হয় িাহয়ল দারুল 

হারি দারুল ইিলাম হয়য় যায়ি। 

ইমাম জািিাি (রহ) (মৃি: ৩৭০সহ:) সলয়খন: 

ووجه هذا القول: أنَّ حكم الدار إنما يتعلق بالظهور والغلبة، وإجراء حكم الدين 

بها، والدليل على صحة ذلك: أنا متى غلبنا على دار الحرب، وأجرينا أحكامنا فيها: 

اإلسالم أو لم تكن، فكذلك البلد من صارت دار إسالم، سواء كانت متاخمة لدار 

دار اإلسالم، إذا غلب عليه أهل الكفر، وجرى فيه حكمهم: وجب أن يكون من دار 

 ، كتاب السير والجهاد(ه370 املتوفي) الحرب. شرح مختصر الطحاوي للجصاص

 ه1431 ، دار البشائر اإلسالمية بيروت، لبنان، الطبعة األولى7/216-217

 “এই ময়ির কযৌসিকিা হয়ে, দায়রর সিধান সিজয় ও শসির িয়ে িম্পৃি। 

এমসনভায়ি কিখায়ন শরীয়য়ির সিধান িাস্তিায়ন করার িয়ে িম্পিৃ। এ কথা সিক 

হওয়ার পয়ি দলীল হয়ে, আমরা যখন দারুল হারয়ির উপর সিজয় লাভ কসর 

এিং কিখায়ন আমায়দর সিধান জারী কসর, িখন কিসি দারুল ইিলাম হয়য় যায়। 

চাই িা দারুল ইিলায়মর িয়ে সময়ল থাকুক িা সময়ল না থাকুক। সিক কিমসনভায়ি 

দারুল ইিলায়মর ককান শহয়রর উপর যসদ কাসফরয়দর সিজয় প্রসিসিি হয়য় যায় 

এিং কিখায়ন িায়দর সিধান জারী হয়য় যায়, িাহয়ল িা অিশযই দারুল হারয়ির 

অন্তভুযি হয়য় যায়ি। (শরহু মুখিািাসরি িাহাসি: ৭/২১৬-২১৭) 

ইমাম িারাখিী (রহ) সলয়খন:  



[5] 

 

وعن أبي يوسف ومحمد رحمهما هللا تعالى: إذا أظهروا أحكام الشرك فيها فقد 

صارت دارهم دار حرب؛ ألن البقعة إنما تنسب إلينا أو إليهم باعتبار القوة والغلبة، 

فكل موضع ظهر فيه حكم الشرك فالقوة في ذلك املوضع للمشركين، فكانت دار 

وضع كان الظاهر فيه حكم اإلسالم فالقوة فيه للمسلمين. املبسوط حرب، وكل م

، دار املعرفة، 10/114، كتاب السير، باب املرتدين، (ه483 املتوفي) للسرخس ي

 بيروت، لبنان

 “আিু ইউিুফ ও মুহাম্মাদ রাসহমাহুমাল্লাহ িয়লয়ছন, িারা যখন সশরয়কর 

সিধানগুয়লা চালু করয়ি িখন িায়দর দার দারুল হারি হয়য় যায়ি। ককননা, 

ভখূয়ণ্ডর ককান একসি অংশ আমায়দর িয়ে িা িায়দর িয়ে িম্পৃি হয় সিজয় ও 

শসি প্রয়য়ায়ের সভসিয়ি। অিএি প্রয়িযক ঐ এলাকা কযখায়ন সশরয়কর সিধায়নর 

প্রািলয ও প্রচলন রয়য়য়ছ কিখায়ন শসি মুশসরকয়দর জনয প্রসিসিি। িাই িা 

দারুল হারি হয়য় যায়ি। আর প্রয়িযক ঐ এলাকা কযখায়ন ইিলায়মর সিধায়নর 

প্রািলয ও প্রচলন রয়য়য়ছ, কিখায়ন শসি মুিলমানয়দর জনয প্রসিসিি।” 

(আলমািিূি: ১০/১১৪) 

আল্লামা কািানী (রহ) (মৃি: ৫৮৭সহ) সলয়খন: 

 فصل: في اختالف األحكام باختالف الدارين

فنقول: ال بد أوال من معرفة معنى وأما بيان األحكام التي تختلف باختالف الدارين؛ 

الدارين؛ دار اإلسالم ودار الكفر؛ لتعرف األحكام التي تختلف باختالفهما، ومعرفة 

ذلك مبنية على معرفة ما به تصير الدار دار إسالم أو دار كفر؛ فنقول: ال خالف 

 .بين أصحابنا في أن دار الكفر تصير دار إسالم بظهور أحكام اإلسالم فيها

، كتاب السير، فصل في (ه587 املتوفي) ع الصنائع لعالء الدين الكاسانيبدائ 

، دار الكتب العلمية، بيروت، 519-9/518اختالف األحكام باختالف الدارين،  

 ه1424 لبنان، الطبعة الثانية
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 “অনুয়েদ: দুই দায়রর িযিধায়ন সিসধ-সিধায়নর িযিধান িম্পয়কয 

কিিি সিসধ-সিধায়নর সিিরণ যা দায়রর িযিধায়নর কারয়ণ সভন্ন হয়য় থায়ক। এ 

সিষয়য় আমরা িলি, িিযপ্রথম দারুল ইিলাম ও দারুল কুফয়রর অথয জানা 

প্রয়য়াজন। যায়ি এ দু’সি দায়রর সভন্নিার কারয়ণ সিসধ-সিধায়নর মায়ঝ কিিি 

িযিধান হয় িা জানা  যায়। আর এ সিষয়সি এ কথা জানার উপর সনভযরশীল কয, 

দারুল ইিলাম ও দারুল কুফর ককন িৃসি হয়? কি সিষয়য় আমরা িলসছ, এ সিষয়য় 

আমায়দর ইমামেয়ণর মায়ঝ ককান সিমি কনই কয, দারুল কুফয়রর মায়ঝ ইিলামী 

সিধান জারী হওয়ার িারা িা দারুল ইিলাম হয়য় যায়।” (িাদায়য়উি িানায়য়’: 

৯/৫১৮-৫১৯) 

এ সিনসি উদ্ধৃসি কথয়ক এ সিষয়সি স্পি হয়য়য়ছ কয, ককান কদয়শর উপর 

মুিলমানয়দর আসধপিয প্রসিসিি হওয়া এিং ইিলামী আইন প্রয়য়াে হওয়া 

িযিীি কি কদশ দারুল ইিলাম হয়ি পায়র না। যিিণ পযযন্ত কাসফরয়দর আসধপিয 

থাকয়ি এিং োয়য়র শরয়ী কানুন জারী থাকয়ি, িিিণ পযযন্ত িা দারুল হারিই 

থাকয়ি। এর িয়ে িয়ে ইমাম িারাখিীর িিিয কথয়ক এ কথাও প্রমাসণি হয়য়য়ছ 

কয, আসধপিয ও শসি প্রসিসিি হওয়াও সিসধ-সিধায়নর প্রয়য়াে িারাই প্রমাসণি 

হয়। িাাঁর এ িিিযসি আিার কদখুন- 

ر فكل موضع ظهر فيه حكم الشرك فالقوة في ذلك املوضع للمشركين، فكانت دا

 .حرب، وكل موضع كان الظاهر فيه حكم اإلسالم فالقوة فيه للمسلمين

 “অিএি প্রয়িযক ঐ এলাকা কযখায়ন সশরয়কর সিধায়নর প্রািলয ও প্রচলন রয়য়য়ছ 

কিখায়ন শসি মুশসরকয়দর জনয প্রসিসিি। িাই িা দারুল হারি হয়য় যায়ি। আর 

প্রয়িযক ঐ এলাকা কযখায়ন ইিলায়মর সিধায়নর প্রািলয ও প্রচলন রয়য়য়ছ, 

কিখায়ন শসি মুিলমানয়দর জনয প্রসিসিি।” (আলমািিূি: ১০/১১৪)  

এ কারয়ণ সহন্দুস্তায়ন যখন কাসফরয়দর আসধপিয প্রসিসিি হয়য় সেয়য়সছল, োয়য়র 

শারয়ী আইন প্রয়য়াে হয়ি শুরু কয়রয়ছ, কুরআন িুন্নায়হ িািলায়না হালাল হারাম 

হয়ি শুরু কয়রয়ছ এিং হারাম হালাল হয়ি শুরু কয়রয়ছ, এমসনভায়ি ফরয 

দাসয়ত্বগুয়লা সনসষদ্ধ কায়জ রূপান্তসরি হয়ি শুরু কয়রয়ছ এিং সনসষদ্ধ কাজগুয়লা 
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ওয়াসজি আময়লর স্থলাসভসষি হয়ি শুরু কয়রয়ছ, িখন িময়য়র সযম্মাদারেণ এিং 

হক্কানী রব্বানী উলামায়য় সকরাম এ কদশয়ক দারুল হারি িািযস্ত কয়র ফািওয়া 

সদয়য়য়ছন। অথচ এয়দশয়ক যখন দারুল হারি িয়ল ফয়িায়া কদয়া হসেল িখন এ 

কদয়শর িাদশাহ ও শািক মুিলমান সছয়লন। শািয়নর আিয়ন মুিসলম িাদশাহর 

মুকুি কশাভা পাসেল। িালািও পিা হি, সিয়ামও রাখা হি, হয়ের িফরও চালু 

সছল, মুিলমানরা যাকািও আদায় করি, আযান হি, মাহসফল চলি, দাওয়াি ও 

িািলীয়ের কাজও চালু সছল, মাদরািাগুয়লায়ি পিা-পিায়নাও জারী সছল। 

কমািকথা এমন অিংখয ইিলামী সিষয়াসদ িহাল িসিয়য়ি চালু সছল। সকন্তু এরপরও 

এ কদশ দারুল ইিলায়মর অিস্থান হাসরয়য় দারুল হারয়ি রূপান্তসরি হয়য় কেয়ছ। 

এর কারণ এিাই কয, আসধপিয আহয়ল কুফয়রর এিং আইন কানুন োয়য়র শারয়ী, 

শসি ও প্রভাি কুফর ও সশরয়কর।  

আর এ দু’সি কমৌসলক সিষয়য়র উপর সভসি কয়রই সহন্দুস্তানয়ক দারুল হারি িািযস্ত 

করা হয়য়য়ছ। আর এ ফািওয়ার সভসিয়ি কুফরী আসধপিয ও কুফরী আইয়নর 

সিরুয়দ্ধ উলামায়য় ইিলায়মর কনিয়ৃত্ব সহন্দুস্তায়নর মুিলমানরা সজহায়দর ময়দায়ন 

লিাই করয়ি কথয়কয়ছন। 

ইমাম আি ুহানীফা (রহ)-এর দ’ুসি শিয 

িয়ি একসি দারুল ইিলাম দারুল হারয়ি রূপান্তসরি হওয়ার জনয ইমাম আিু 

হানীফা (রহ) অসিসরি আরও দু’সি কথা িয়লয়ছন। একসি হয়ে, দারুল ইিলাম 

হওয়ার কারয়ণ এিং দারুল ইিলাম সহিায়ি একসি কদয়শ কয সনরাপিা সছল িা 

িহাল না থাকা। অপরসি হয়ে, কি কদশ ককান দারুল কুফয়রর িয়ে সময়ল না 

থাকা।  

উয়ল্লখয, সহন্দুস্তান যখন দারুল হারি হয়য় সেয়য়সছল িখন যারা কাসফরয়দর কুফরী 

আইন কময়ন সনয়য়সছল, কাসফরয়দর আসধপিযয়ক সনয়জয়দর জনয ককান মুিীিি 

ময়ন কয়রসন; িরং কিয়ত্র সিয়শয়ষ কাসফরয়দর অধীনস্থিায়ক সনয়জয়দর জনয কেৌরি 

ও েয়িযর সিষয় ময়ন করয়ি শুরু কয়রয়ছ, িায়দর সনরাপিা ও শাসন্তর মায়ঝ ককান 

প্রকার ছন্দপিন ঘয়িসন। সকন্তু এরপরও সহন্দুস্তান দারুল হারি হয়য় সেয়য়সছল। 

অিএি ইমাম আিু হানীফা (রহ) কয সনরাপিার কথা িলয়ছন িা এ ধরয়নর 



[8] 

 

কলাকয়দর সনরাপিা নয়; কারণ যসদ এ ধরয়নর কলাকয়দর সনরাপিা উয়েশয হি 

িাহয়ল িখনও সহন্দুস্তান দারুল হারি হি না। িরং আপসন িলয়ি পায়রন, 

পৃসথিীয়ি ককান দারুল হারিই কখয়না দারুল হারি হয়ি পারয়ি না। ককননা 

প্রয়িযক দারুল হারয়িই আপসন এমন মুিলমান পায়িন, যারা কাসফরয়দর 

আসধপিয ও কুফরী আইনয়ক মাথা কপয়ি কময়ন কনয় এিং কাসফরয়দর কদশ 

পসরচালনা পদ্ধসিয়ক মনপ্রাণ সদয়য় গ্রহণ কয়র। িায়দর সনরাপিা ও আরায়মর 

মায়ঝ কখনও সিঘ্নিা িৃসি হয় না। িুিরাং এই আমান ও রাহাি ইমাম আিু হানীফা 

(রহ)-এর উয়েশয নয়। 

এ মািআলসির আরও সিয়েষয়ণর জনয ‘িাদায়য়’-এর এ এিারিসি কদখা কযয়ি 

পায়র- 

الكفر؟ قال أبو حنيفة: إنها ال تصير  واختلفوا في دار اإلسالم أنها بماذا تصير دار

  :دار الكفر إال بثالث شرائط

أحدها: ظهور أحكام الكفر فيها، والثاني: أن تكون متاخمة لدار الكفر، والثالث: أن 

 .ال يبقى فيها مسلم وال ذمي آمنا باألمان األول، وهو أمان املسلمين

الكفر بظهور أحكام الكفر  رحمهما هللا: إنها تصير دار -وقال أبو يوسف، ومحمد 

 .فيها

وجه قولهما أن قولنا دار اإلسالم، ودار الكفر إضافة دار إلى اإلسالم وإلى الكفر، 

وإنما تضاف الدار إلى اإلسالم أو إلى الكفر لظهور اإلسالم أو الكفر فيها، كما تسمى 

ر في النار. الجنة دار السالم، والنار دار البوار؛ لوجود السالمة في الجنة، والبوا

وظهور اإلسالم والكفر بظهور أحكامهما، فإذا ظهرت أحكام الكفر في دار، فقد 

صارت دار كفر فصحت اإلضافة، ولهذا صارت الدار دار اإلسالم بظهور أحكام 

اإلسالم فيها من غير شريطة أخرى، فكذا تصير دار الكفر بظهور أحكام الكفر 

 .فيها، وهللا أعلم
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أن املقصود من إضافة الدار إلى اإلسالم والكفر  -رحمه هللا  -حنيفة وجه قول أبي 

ليس هو عين اإلسالم والكفر، وإنما املقصود هو األمن والخوف، ومعناه أن األمان 

إن كان للمسلمين فيها على اإلطالق، والخوف للكفرة على اإلطالق، فهي دار 

، والخوف للمسلمين على اإلطالق، اإلسالم، وإن كان األمان فيها للكفرة على اإلطالق

 .فهي دار الكفر

، كتاب السير، فصل في (ه587 املتوفي) بدائع الصنائع لعالء الدين الكاساني

، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، 9/519اختالف األحكام باختالف الدارين،  

 ه1424 الطبعة الثانية

 “িয়ি দারুল ইিলাম কী কারয়ণ দারুল কুফয়র রূপান্তসরি হয়ি? এ সিষয়য় িাাঁরা 

মিয়ভদ কয়রয়ছন। ইমাম আিু হানীফা িয়লয়ছন, সিনসি শিয পাওয়া িযিীি দারুল 

ইিলাম দারুল হারি হয়ি না। 

প্রথমিা হয়ে, কিখায়ন কুফরী সিধান জারী হওয়া। সিিীয় হয়ে, দারুল হারয়ির 

পায়শ হওয়া। িৃিীয় হয়ে, ককান মুিসলম অথিা সযম্মী িায়িক সনরাপিার সভসিয়ি 

সনরাপদ না থাকা। অথযাৎ, মুিলমানয়দর পি কথয়ক কদয়া সনরাপিা। 

আর ইমাম আিু ইউিুফ ও ইমাম মুহাম্মাদ রাসহমাহুমাল্লাহ িয়লন, দারুল ইিলায়ম 

কুফরী সিধান চালু হওয়ার িারা িা দারুল কুফর হয়য় যায়ি।  

ইমাম আিু ইউিুফ ও ইমাম মুহাম্মাদ রাসহমাহুমাল্লাহর ময়ির দলীল হয়ে, 

আমায়দর ককান দার িা কদশয়ক দারুল ইিলাম িা দারুল কুফর িলা িায়ক ইিলাম 

ও কুফয়রর সদয়ক সনিিি িথা িম্পৃি করা সহিায়ি নামকরণ করা হয়। দারয়ক 

ইিলায়মর সদয়ক িা কুফয়রর সদয়ক সনিিি করা হয় কিই দায়র ইিলাম অথিা 

কুফয়রর আসধপয়িযর সভসিয়ি। কযমসনভায়ি জান্নািয়ক দারুি িালাম (সনরাপিার 

জায়ো) এিং জাহান্নাময়ক দারুল িাওয়ার (ধ্বংয়ির জায়ো) িলা হয়; জান্নায়ি 

সনরাপিা এিং জাহান্নায়ম ধ্বংি পাওয়ার কারয়ণ। আর ইিলাম অথিা কুফয়রর 

আসধপিয প্রসিসিি হয় উভয়য়র সিসধ-সিধায়নর প্রািলয ও প্রয়য়ায়ের িারা। অিএি 

যসদ ককান দায়রর ময়ধয কুফয়রর সিধান শসিশালী হয় এিং কুফয়রর সিধান জারী 
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হয় িাহয়ল কি দার দারুল কুফর হয়য় যায়ি এিং কুফয়রর সদয়ক দায়রর সনিিি 

িহীহ হয়ি। এমসনভায়ি ককান দায়রর ময়ধয ইিলায়মর সিসধ-সিধান শসিশালী ও 

জারী হওয়ার িারা কি দার দারুল ইিলাম হয়য় যায়ি। আর ককান শয়িযর প্রয়য়াজন 

হয়ি না। এমসনভায়ি কুফয়রর সিধান শসিশালী ও জারী হওয়ার িারা দারুল কুফর 

হয়য় যায়ি। ওয়াল্লাহু আলাম। 

ইমাম আিু হানীফা (রাসহ)-এর ময়ির দলীল হয়ে, দারয়ক ইিলাম িা কুফয়রর 

সদয়ক সনিিি করার িারা মূল ইিলাম ও মূল কুফর উয়েশয নয়; িরং উয়েশয 

হয়ে সনরাপিা ও ভয়। এর িারা উয়েশয হয়ে, যসদ ককান প্রকার িাধা-সিপসি 

ছািা এিং শিযহীনভায়ি সনরাপিা মুিলমানয়দর জনয প্রসিসিি হয় এিং ভয় 

কাসফরয়দর জনয প্রসিসিি হয়, িাহয়ল িা দারুল ইিলাম। আর যসদ শিযহীনভায়ি 

সনরাপিা কাসফরয়দর জনয প্রসিসিি হয় এিং ভয় ও শংকা মুিলমানয়দর জনয হয়, 

িাহয়ল িা দারুল কুফর।” (িাদায়য়উি িানায়য়’: ৯/৫১৯) 

সহন্দসু্তায়নর অিস্থা 

কুরআন ও হাদীয়ির সিচায়র দারুল হারি ও দারুল ইিলায়মর কয সমিদাক ও 

িাস্তিয়িত্র  কির হয়য় আয়ি িার আয়লায়কই িমকালীন উলামায়য় সকরাম 

সনয়জয়দর কদয়শর সিষয়য় ফািওয়া সদয়য় থায়কন এিং কদয়শর অসধিািীয়দরয়ক 

িায়দর দাসয়ত্ব ও কিযয়িযর প্রসি দৃসি আকষযণ কয়র থায়কন। সহন্দুস্তায়ন 

মুিলমানয়দর সিশাল রাজয়ত্বর উপর যখন কাসফরয়দর আসধপিয ধীয়র ধীয়র িািয়ি 

থাকল, িখন িা এ পযযায়য় কপৌাঁয়ছ কেল কয, শািয়নর সিংহািয়ন মুিসলম িাদশাহ 

অসধসিি থাকা িয়েও কদয়শর আিল অিস্থান হাসরয়য় কেয়ছ। আযান, জুমা, ঈদ 

ইিযাসদ চালু থাকা িয়েও এ কদয়শর শরয়ী পসরচয় ও িংজ্ঞা িদয়ল কেয়ছ। 

শাহ আব্দুল আযীয মুহাসেয়ি কদহলভী (রহ) সলয়খন- 

حقه "
مل
ي اور اس كلم  اور 

ي

بج اكرف سكي االسمي كلم رپ اقضب هو اجئ

 ييا ان 

ي

ه ان نكمم هو كه وه ان وك  اس ےس ابهر اكنل يكس
يي
وك  ابهر اكنےنل كي  االضع ےك ےئل 

اں كت ااضفه هو اجےئ    يي
ي
ه رےه، اور اكرفوں كي اطتق يم

 

ي ي

 

د ابق ي امي

ي

وكئ
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ي ااسنن 

ي

، اور وكئ  وك اجزئ ييا ان اجزئ رقار ديي

 

ي

 

ي ےس االسمي وقائ

 

ي رمض

 

 
كه وه اپ

ه رك 

 

 ض
ر كلم كي امل زگاري رپ قب

ي

 

 
ي ےك ب

 

ه هو وج اكرفوں كي رمض

 

اانت اطوتقر ي

ا كه وه ےكس، اور املسمن اب
ي  ج 

ي

ه رك يكس

 

دنشے اس انم اامن ےس زدنگي رسب ي

ه كلم سياسي اابتعر ےس دار ارحلب هو اجےئ اگ"۔
يي
ے ركےت ےھت، وت 

هل
 

پ

  

 دار 

 

 اهلل  علتيه، وبطمعه

 

مه
ح
ي ر

 

 أدمح دمئ

 
ي
ه وساحن، سح

 

ت

 

شقن حيات: وخد ونش

ي اپاتسكن تيه ربمن411-2/410 االاشتع، ركاچ 

 

 1-، احش

“যখন কাসফর ককান ইিলামী কদয়শর উপর আসধপিয সিস্তার কয়র কফয়ল, আর ঐ 

কদশ এিং িংযুি কজলাগুয়লার জনয এিা অিম্ভিপর হয়য় যায় কয, িারা িায়দরয়ক 

কিখান কথয়ক কির কয়র কদয়ি অথিা িায়দরয়ক কির করার ককান আশা অিসশি না 

থায়ক এিং কাসফরয়দর শসি এিিা িৃসদ্ধ পায় কয, িারা সনয়জয়দর ইো অনুযায়ী 

ইিলামী আইনগুয়লায়ক বিধ িা অবিধ িািযস্ত করয়ি। আর ককান মানুয়ষর এিিা 

শসি কনই কয, কি কাসফরয়দর ইোর সিপরীয়ি কদয়শর অথযিযিস্থার সকংিা রাজস্ব 

িযিস্থাপনার উপর হাি কদয়ি। মুিলমান এমন সনরাপিার িয়ে জীিন যাপন করয়ি 

িিম নয় কযভায়ি িারা আয়ে জীিন যাপন করি। িাহয়ল এ কদশ রাষ্ট্রনীসি 

অনুযায়ী দারুল হারি হয়য় যায়ি।” (নকয়শ হায়াি; শাইখুল ইিলাম হুিাইন 

আহমদ মাদাসন রহ : ২/৪১০-৪১১) 

শাহ আব্দুল আযীয মুহাসেয়ি কদহলভী (রহ) অপর এক ফািওয়ায় সলয়খন- 

ل االسم ےك ااكحم "
ه
اور دار ارحلب اسي وتق دار االالسم هو اجات ےه كه ا

 ، ي

ي

 اجري هو اجئ
ي
 ےهاس يم

ي
ي يم

 

 :اور اكق

إن املراد بدار اإلسالم بالد يجري فيها حكم إمام املسلمين ويكون تحت قهره، وبدار 

 الحرب بالد يجري فيها أمر عظيمها وتكون تحت قهره.اھ
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، اصنرى ےك اكحم اك 
ي

 

 املسمونں ےك اامم اك مكح هرزگ اجري هن
ي
رر يم
ه

 

ش

اس 

ه اجري ےه، اور ااكحم رفك ےك 

 

ه رماد مكح ےب ددغع
يي
اجري هوےن ےس 

 رخاج 

ي

 

ےه كه، دقمامت ااظتنم تنطلس اور دنبوتسب راعييا وصحت

 اكحم وطبر وخد احمك هوں، اور ڈاوكؤں اور وچروں كي 
ي
اور ابج ورشع اومال اجترت يم

يي اعمالمت اور رجومں كي زسا ےك دقمامت 

م
ه

زسا ، اور راعييا ےك اب

 افكر اك مكح اجري هو، ارگ چ ه ضعب ااكحم
ي
ي  يم

 

 اور اذان اور اگؤسك

 

ديي  معه عي
ح
االسم الثم 

"۔
ي
ه يك

 

 افكر رعتض ي
ي
   يم

ه

 

د شت ، اپاتسكن، عبط دجيي ي

 

 

د مك  عسي
ي
 اي

 

ي

ري، اي

 

-445 :ھ، ص 1404اتفوي زعيي

455 

 

“আর দারুল হারি িখনই দারুল ইিলাম হয়য় যায় যখন আহয়ল ইিলায়মর সিসধ-

সিধান কিখায়ন জারী হয়য় যায়। আর ‘কাফী’ গ্রয়ে এয়িয়ছ- 

ن املراد بدار اإلسالم بالد يجري فيها حكم إمام املسلمين ويكون تحت قهره، وبدار إ

  الحرب بالد يجري فيها أمر عظيمها وتكون تحت قهره

 ‘দারুল ইিলাম িারা ঐ এলাকা উয়েশয কযখায়ন মুিলমানয়দর ইমায়মর সিধান 

জারী হয় এিং কি শহর িার শািয়নর অধীয়ন হয়। আর দারুল হারি িারা ঐ 

এলাকা উয়েশয কয শহরগুয়লায়ি িায়দর অসধপসির সিধান চয়ল এিং িায়দর 

শািয়নর অধীয়ন থায়ক।’  

এ শহয়র মুিলমানয়দর ইমায়মর সিধান একদম জারী কনই। নািারা িথা সিস্টান 

শািকয়দর সিধান ও আসধপিয জারী। আর কুফরী সিধান জারী হওয়ার িারা 

উয়েশয হয়ে, মামলা-মুকাোমা, রাষ্ট্র পসরচালনার সনয়মনীসি, জনেয়ণর িামসগ্রক 
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িয়ন্দািস্ত, কর আদায়, উশর ও িযিিার পয়ণযর মায়ঝ শািকিেয সনয়জরাই কিযা 

হয়। কচার-ডাকািয়দর শাসস্ত, জনেয়ণর পারস্পসরক িকল কলনয়দন ও অপরায়ধর 

শাসস্তর মামলাগুয়লার কিয়ত্র কাসফরয়দর সিধান জারী হয়। যসদও ইিলায়মর সকছু 

সিধান কযমন, জুমা, দুই ঈদ, আযান ও েরু জিাইয়ি কাসফররা িাধা না কদয়।” 

(ফায়িায়া আযীযী : ৪৪৫)   

শাহ আব্দুল আযীয (রহ)-এর এ এিারিগুয়লার উপর একিু দৃসিপাি করুন- 

، اصنرى ےك اكحم اك ۔ ۱
ي

 

 املسمونں ےك اامم اك مكح هرزگ اجري هن
ي
رر يم
ه

 

ش

اس 

 

 

 ه اجري ےهمكح ےب ددغع

 “কিখায়ন মুিলমানয়দর ইমায়মর সিধান একদম জারী কনই। নািারা িথা সিস্টান 

শািকয়দর সিধান ও আসধপিয িাধাহীনভায়ি জারী।” 

শাহ িায়হি (রহ) িলয়ছন, সিধান চলয়ছ নািারায়দর িথা সিস্টানয়দর। আর 

ইসিহাি িলয়ছ, িখন সদল্লীর শাহী মিনয়দ কমােল িম্রাি িাদশাহ শাহ আলম 

অসধসিি সছয়লন, যার শািন আমল ১৮০৬ িন পযযন্ত সছল। অথিা আকিার শাহ 

িানী শাহী মিনয়দ কশাভা পাসেয়লন, যার হুকুমি ১৮০৬ িন কথয়ক শুরু হয়। এ 

কথয়ক কিাঝা যায়, মূসিযর ময়িা প্রাণহীন জিপদাথয িদৃশ মুিসলম িাদশাহ থাকার 

িারা ককান কদশ দারুল ইিলাম হয়ি পায়র না। আর যসদ কিই মূসিয িদৃশ শািক 

নািারায়দর অথযাৎ সিস্টানয়দর ও কাসফরয়দর পিপাসিত্ব করয়ি শুরু কয়র, 

সনয়জর িাদশাহীর েলায় জসিয়য় রাখার জনয মুিলমানয়দর সিরুয়দ্ধ কাসফরয়দর 

কাযযক্রয়ম শরীকও হয়য় যায়, িাহয়ল কি কদশ অমুিসলময়দর হায়ি কিা আয়ছই; 

িরং আয়রা সচন্তার সিষয় হয়ে, কি িাদশাহর ঈমান এখয়না আয়ছ সকনা? 

ঘিনাপ্রিাহ যসদ এিদূর পযযন্ত েিায়, িাহয়ল িাদশাহ িাসহযকভায়ি কয মুিলামন 

সছল িাও আর থাকয়ি না। 

কমািকথা, এমন মুিলমান িাদশায়হর িারা ককান দার দারুল ইিলাম থাকয়ি না। এ 

দার দারুল হারি হয়য় যায়ি। মুহাসেয়ি কদহলভীর িিিয এিাই। 
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 افكر اك مكح اجري هو، ارگ چ ه ضعب  ۔ ۲ 
ي
اور رجومں كي زسا ےك دقمامت يم

 
ي
ه يك

 

 افكر رعتض ي
ي
ي يم

 

 اور اذان اور اگؤسك

 

ديي  معه عي
ح
 ااكحم االسم الثم 

 “কচার ডাকািয়দর শাসস্ত, জনেয়ণর পারস্পসরক িকল কলনয়দন ও অপরায়ধর 

শাসস্তর মামলাগুয়লার কিয়ত্র কাসফরয়দর সিধান জারী হয়। যসদও ইিলায়মর সকছু 

সিধান কযমন, জুমা, দুই ঈদ, আযান ও েরু জিাইয়ি কাসফররা িাধা না কদয়।”   

িাাঁর এ সিিীয় কথাসি সনয়য়ও একিু সচন্তা কয়র কদখুন, যসদ ককান কদয়শ অপরায়ধর 

শাসস্তর সিষয়গুয়লা োয়য়র শরয়ী আইন অনুযায়ী চয়ল, অথযাৎ কদয়শর আইয়নর 

সিভােগুয়লা যসদ কাসফরয়দর আইয়নর অধীয়ন হয় এিং শরয়ী আইয়নর অধীয়ন না 

হয়, িাহয়ল িা দারুল হারি। যসদও কিখায়ন িালাি আদায় করয়ি ককান িাধা না 

থায়ক। জুমা ও ঈদ আদায় করয়ি ককান কপয়রশাসন না হয়। যসদ আযায়নর ময়িা 

প্রকাশয ইিলামী সনদশযনািলীও িহাল িসিয়য়ি থায়ক, এরপরও িা দারুল হারি; 

ককননা আসধপিয কুফয়রর। কুফরী আইয়নর অধীনস্থিা রয়য়য়ছ। কুফর ও আহয়ল 

কুফয়রর অনুমসি সনয়য় ইিলায়মর সকছু সিধান আদায় হয়য় যায়ি, সকন্তু এর িারা 

ককান কদশ দারুল ইিলাম হয়ি না। দলীয়লর সিদ্ধান্ত এিাই। 

এ সিষয়য় সহন্দুস্তায়নর আয়রকজন আয়লাসকি আসলয়মর ফািওয়াও কদয়খ সনন, 

সযসন সনয়জর কচায়খ কি দৃশয কদয়খয়ছন যখন সহন্দুস্তান ধীয়র ধীয়র দারুল ইিলায়মর 

মযযাদা হাসরয়য় দারুল হারয়ি রূপান্তসরি হসেল। সিসন হয়েন শায়খ আব্দুল হাই 

িুিহানিী (রহ)।  

শায়খ আব্দুল হাই িুিহানিী (রহ) সলয়খন- 

حقه"
مل
دواتسن اخص ےس 

 

يي اور ه

هل

ه ےس ےل رك د

 

كت
وں كي وپري تنطلس كل ي

ي

يساائ
عي

 

ي رسدحي وصےب(كت بس ےك بس  يي امشلي رغمئ 

 

يعن ي

اممكل )

وں كه رفك اور رشك هر چ گه رواج اپ اكچ ےه، اور مهارے 
ي
دار ارحلب ےه؛ ك

دا  ي
 
 اسيي احالت پ

ي
ي۔ اور سج كلم يم

 

 كي اجئ
ي

 

ي رپواه هن

ي

 كي وكئ

 

ي

 

رشعي وقائ
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يان ركان وطاتل اك 
اں ان امتم رشاطئ اك ب  هو اجےئ وه دار ارحلب ےه۔ يي

ه  اور اس ےك  ابثع

 

كت
ں كه كل

ي
هي

هاا اس ابت رپ قفتم 

فق

مله 
 
ح
هو اگ نج ےك امتحت 

ں"۔
ي
هي

  اقحلمت دار ارحلب 

 اهلل  علتيه، وبطمعه دار 

 

مه
ح
ي ر

 

 أدمح دمئ

 
ي
ه وساحن، سح

 

ت

 

شقن حيات: وخد ونش

ي اپاتسكن تيه ربمن411-2/410 االاشتع، ركاچ 

 

 1-، احش

 “ নাসারাদের তথা সিস্টানয়দর পুয়রা রাজয, কসলকািা কথয়ক শুরু কয়র সদসল্ল 

পযযন্ত এিং সহন্দুস্তান সিয়শষ কয়র যুিরাজযগুয়লা (অথযৎ উির-পসিয়মর িীমান্ত 

প্রয়দশগুয়লা) পযযন্ত িিগুয়লাই দারুল হারি; ককননা কুফর ও সশরক িি জায়োয় 

চালু হয়য় কেয়ছ এিং আমায়দর শরয়ী আইয়নর ককান প্রকার কিায়াক্কা করা হয় না। 

আর কয কদয়শ এমন অিস্থা িৃসি হয়য় যায়, িা দারুল হারি। কযিকল শয়িযর 

আয়লায়ক িকল ফুকাহায়য় সকরাম এ সিষয়য় একমি কয, কসলকািা ও িার 

আশপায়শর এলাকাগুয়লা দারুল হারি -এখায়ন কিিি শিয সিস্তাসরি িুয়ল ধরয়ি 

কেয়ল দীঘয িময় ও সিরসি িৃসি করয়ি । ” (নকয়শ হায়াি; শাইখুল ইিলাম 

হুিাইন আহমদ মাদাসন রহ : ২/৪১০-৪১১)   

শায়খ িুিহানিী (রহ)-এর এ কথার উপর আিার একিু সচন্তা করুন, উি কথার 

িযাপায়র িলা যায়, এর মায়ঝ কযন শাহ আব্দুল আযীয মুহাসেয়ি কদহলভী (রহ)-

এর কথাই পুনরায় উয়ল্লখ করা হয়য়য়ছ। সিসন িয়লন,  كي 
 

ي

 

اور مهارے رشعي وقائ

 كي 
ي

 

ي رپواه هن

ي

دا هو اجےئ وه دار وكئ ي
 
 اسيي احالت پ

ي
ي۔ اور سج كلم يم

 

اجئ

 এিং আমায়দর শরয়ী আইয়নর ককান প্রকার কিায়াক্কা করা হয়‘ ارحلب ےه

না। আর কয কদয়শ এমন অিস্থা িৃসি হয়য় যায় িা দারুল হারি।’ এখায়নও কথা 

কিিাই যা এর আয়ে িলা হসেল। শায়খ আব্দুল হাই িুিহানিী (রহ) সহন্দুস্তানয়ক 

দারুল হারি িািযস্ত করার জনয কয ইল্লি ও কারয়ণর প্রসি সিয়শষভায়ি দৃসি 

আকষযণ কয়রয়ছন িা হয়ে, আমায়দর শরয়ী কানুয়নর ককান প্রকার কিায়াক্কা করা 

হয় না। 
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মুহিারাম পািকিয়েযর কায়ছ আমায়দর সনয়িদন, আপনারা এ সিষয়সি একি ু

ভায়লাভায়ি িুয়ঝ সনন, আমায়দর আইন অথযাৎ শরীয়য়ি ইিলাসময়ার আইন-

কানুয়নর কযখায়ন ককান কিায়াক্কা কনই, ইিলামী আইয়নর কযখায়ন ককান মযযাদা 

কনই, কি কদশ কখয়না দারুল ইিলাম হয়ি পায়র না। কি কদশ অিশযই দারুল 

হারি। মুজিাসহদ ইমামেণ একথাই িয়লয়ছন। সহন্দুস্তায়নর অিস্থা যারা সনজ কচায়খ 

কদয়খয়ছন কিিকল উলামায়য় সকরামও একথাই িয়লয়ছন। আর কি সভসিয়িই 

ভারি উপমহায়দশয়ক দারুল হারি িািযস্ত করা হয়য়য়ছ। 

কমািকথা, এ িিযস্বীকৃি মূলনীসি ও ফািওয়ার আয়লায়ক এ কদশ দারুল হারি 

হয়য়য়ছ এিং দারুল হারি সহিায়ি স্বীকৃি হয়য়য়ছ। এর উপর সভসি কয়রই উলামায়য় 

ইিলায়মর কনিৃয়ত্ব কাসফরয়দর সিরুয়দ্ধ মুিলামানরা লিাই করয়ি থায়কন। এর 

উপর সভসি কয়রই উলামায়য় সকরাম ও িাধারণ মুিলমানরা আল্লাহর রাস্তায় শহীদ 

ও োজী হওয়ার িরকিময় মযযাদা লাভ করয়ি থায়কন। এর উপর সভসি কয়রই 

সহজরয়ির আমল চলয়ি থায়ক এিং এ িুন্নাি আিার সযন্দা হয়। এর উপর সভসি 

কয়রই সজহায়দর জনয িকল প্রকায়রর প্রস্তুসি চলয়ি থায়ক। এ কারয়ণই আমায়দর 

মাশাসয়খ ও আকাসিয়রর খানকাহগুয়লা এয়ককসি দুয়েয পসরণি হয়। এর উপর 

সভসি কয়রই কাসদয়ানীয়দর মি সযন্দীক এিং অনযানয সিদা'আিী সফরকাগুয়লার 

িয়ে আমায়দর মিয়ভদ চলয়ি থায়ক। এর উপর সভসি কয়রই আকাসির ও 

মাশাসয়খেণ আমায়দরয়ক সজহাদ ফী িািীসলল্লাহর সশিা ও দীিা সদয়ি থায়কন। 

ভারি উপমহায়দশ এখয়না ককন দারুল হারি? 

কয দু’সি কমৌসলক কারয়ণ ভারি উপমহায়দশ প্রায় দুইশি িছর আয়ে দারুল হারি 

ও দারুল কুফর হয়য়সছল, এখয়না কিই কারয়ণই ভারি উপমহায়দশ দারুল হারি ও 

দারুল কুফর। ভারি উপমহায়দয়শর উপর কাসফরয়দর আসধপিয আয়জা শিভাে 

প্রসিসিি। আইসন প্রসিিানগুয়লা ও আইসন সিভােগুয়লা শিভাে োয়য়র শরয়ী ও 

কুফরী আইয়নর অধীয়ন পসরচাসলি। শরয়ী আইয়নর ককাথাও ককান প্রকার 

কিায়াক্কা করা হয় না। ভারি উপমহায়দয়শর ভূখণ্ডগুয়লার নাম চাই ভারি কহাক, 

িা িাংলায়দশ সকংিা পাসকস্তান। 

ভারি 
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যসদ এ কদয়শর নাম ভারি হয়, িাহয়ল সকিায়ির প্রসিসি কথা এ কদয়শর কিয়ত্র 

খুিই স্পি। দারুল হারয়ির প্রসিসি শিয কিখায়ন খুি স্পিভায়ি প্রয়যাজয। িার 

শািক প্রকাশয কাসফর, যার িযাপায়র কায়রা ককান সিমি কনই। িার প্রসিসি আইসন 

প্রসিিান ও আইয়নর প্রসিসি সিভাে শিভাে োয়য়র শরয়ী ও কুফরী আইয়নর 

অধীয়ন পসরচাসলি। কি কদয়শর ককাথাও শরয়ী আইয়নর ককান কিায়াক্কা করা হয় 

না। অিএি কি কদশ সকিাি ও িনু্নায়হর আয়লায়ক দারুল হারি ও দারুল কুফর। 

যা ককান মুিলমায়নর কায়ছই অস্পি নয় এিং অস্পি থাকার ককান িুয়যােও কনই। 

িাংলায়দশ   

আর যসদ কি ভূখয়ণ্ডর নাম িাংলায়দশ হয়, িাহয়ল দারুল হারি হওয়ার দু’সি 

কমৌসলক কারণ িার মায়ঝ খুি স্পিভায়ি সিদযমান রয়য়য়ছ। এ কদয়শর উপর 

কাসফরয়দর আসধপিয শিভাে প্রসিসিি। এ কদয়শর আইয়নর প্রসিিান ও 

সিভােগুয়লা শিভাে োয়য়র শরয়ী ও কুফরী আইয়নর অধীয়ন পসরচাসলি। এ 

কদয়শ শরয়ী আইয়নর ককাথাও ককান কিায়াক্কা কনই। অিএি এ কদশ সকিাি ও 

িুন্নাহর আয়লায়ক িুসনসিিভায়ি দারুল হারি ও দারুল কুফর।    

এক সদক কথয়ক ভারি ও িাংলায়দয়শর মায়ঝ িামানয ফারাক আয়ছ। িা হয়ে, 

ভারয়ির শািক সনয়জয়ক অমুিসলম িয়ল, সকন্তু িাংলায়দয়শর শািক সনয়জয়ক 

মুিলমান সহিায়ি প্রকাশ কয়র। িাংলায়দয়শর শািকয়দর দাসি, িারা মুিলমান। 

িারা জনিাধারণয়ক এ কথা কিাঝায়ি চায় কয, িারা শুধু মুিলমানই নয়; িরং 

িারা ইিলায়মর কলযাণকামী, একসনি খাসদম।  

এ সিষয়য় আসম দু’সি কথা সনয়িদন করয়ি চাই, প্রথম কথা হয়ে, যখন ককান 

শািক সনয়জয়ক মুিলমান সহিায়ি প্রকাশ কয়র, সকন্তু কি কদয়শর ময়ধয কুফরী 

আইন ও োয়য়র শরয়ী কানুন প্রয়য়াে কয়র এিং িার প্রচলন ঘিায়, শরয়ী 

আইয়নর সিপরীয়ি োয়য়র শরয়ী আইনয়ক প্রাধানয কদয়, িাহয়ল এমন শািক 

ইিলায়মর েসণ্ড কথয়ক কির হয়য় যায়। িাংলায়দয়শর শািয়কর কিয়ত্রও এ সিধান 

প্রয়যাজয। ককননা িাংলায়দয়শর শািক শরয়ী সিধায়নর পসরিয়িয োয়য়র শরয়ী 

কানুনয়ক প্রাধানয কদয়। িকল মুিলমানয়ক োয়য়র শরয়ী আইয়নর উপর চলয়ি 

িাধয কয়র, শরয়ী আইয়নর উপর চলা এিং শরয়ী সিধান িাস্তিায়য়নর জনয 
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আয়ন্দালন করায়ক িংসিধান পসরপসে ময়ন কয়র এিং শাসস্তয়যােয অপরাধ িয়ল 

েণয কয়র।  

সিিীয় কথা হয়ে, যসদ ধয়রও কনয়া হয় কয, িাংলায়দয়শর শািক মুিলমান, 

এরপরও এ কদশ দারুল হারিই হয়ি। ককননা, এ শািক হয়য়িা একান্ত িাধয। আর 

িাধয হওয়ার কারয়ণ কি সনয়জও োয়য়র শরয়ী আইয়নর উপর চয়ল এিং ককাসি 

ককাসি মুিলমানয়ক োয়য়র শরয়ী আইয়নর অধীয়ন চলয়ি িাধয কয়র। আর কয 

শািয়কর এ অিস্থা কি একজন অসস্তত্বহীন শািক। যার ফলাফল হয়ে, এ কদয়শর 

উপর কুফয়রর আসধপিয শিভাে। িুিরাং কুফয়রর আসধপিয শিভাে এিং আইন 

কানুন শিভাে োয়য়র শরয়ী হওয়ার পর একসি কদশ দারুল হারি না হওয়ার 

ককান িম্ভািনা কনই এিং দারুল ইিলাম হওয়ার ককান িুয়যাে কনই।    

অথিা এ শািক একান্ত িাধয নয়। যসদ একান্ত িাধয না হয়, িাহয়ল িারা স্বাধীন। 

আর স্বাধীন হওয়ার কিয়ত্র স্বাধীনভায়ি কয সনয়জই োয়য়র শরয়ী কানুনয়ক সনয়জর 

জনয কানুন সহিায়ি গ্রহণ কয়র এিং ককাসি ককাসি মুিলমানয়ক কি োয়য়র শরয়ী 

আইয়নর অধীয়ন চলয়ি িাধয কয়র, কি িযসি িকল উলামায়য় সকরায়মর ঐকযময়ি 

ইিলায়মর েসণ্ড কথয়ক কির হয়য় যায়ি। আর যখন শািক ইিলায়মর েসণ্ড কথয়ক 

কির হয়য় যায়ি এিং আইন কানুনও োয়য়র শরয়ী হয়ি িখন এ দার ও এ কদশ 

দারুল হারি না হওয়ার ককান িুরি কনই। 

দারুল হারি হওয়ার এ কমৌসলক সিষয়গুয়লা উপসস্থি থাকা অিস্থায় আয়রা হাজায়রা 

িুরি কির হয়ি পায়র, সকন্তু কি কদশ দারুল হারি হওয়া কথয়ক কির হয়ি পারয়ি 

না। অিএি িাংলায়দশ দারুল হারি হওয়ার সিষয়য় িয়ন্দয়হর ককায়না অিকাশ 

কনই।  

পাসকস্তান 

আর যসদ কি কদয়শর নাম হয় পাসকস্তান, িাহয়ল দারুল হারি হওয়ার কমৌসলক 

দু’সি কারণ কি কদয়শও স্পিভায়ি পাওয়া যায়। িাস্তসিকভায়ি পাসকস্তান ও 

িাংলায়দয়শর শািন িযিস্থা ও আইন প্রণয়য়নর মূলনীসির মায়ঝ ককান পাথযকয 

কনই। যিিুকু পাথযকয আয়ছ িা আমরা একিু পর িলসছ। পাসকস্তায়নর শািকয়দর 
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ঈমায়নর অিস্থা সক? িা কিাঝার জনয আপসন িাংলায়দয়শর শািকয়দর অিস্থার 

উপর আিার নযর িুসলয়য় সনন। আপসন পাসকস্তায়নর শািকয়দর হালাি অধযয়ন 

করয়ল আপনার িাময়ন এ িাস্তিিা খুি স্পিভায়ি উয়ি আিয়ি কয, পাসকস্তায়নর 

িূচনাপিয কথয়ক আজকায়লর পারয়ভজ-নাওয়াজ-ইমরান-শাহিাজ পযযন্ত ককান 

শািক, ককান কপ্রসিয়ডন্ট এিং ককান প্রধানমন্ত্রীই কি কদয়শর আইন প্রণয়য়নর জনয 

শরীয়য়ির আইনয়ক জরুসর ময়ন কয়রসন এিং ককান শািকই শরয়ী আইন-

কানুনয়ক কুফরী আইন-কানুয়নর উপর প্রাধানয কদয়সন।   

আপসন যসদ ইসিহায়ির পািাগুয়লা উয়ে কদখার জনয িামানয সহম্মি কয়রন, 

িাহয়ল কদখয়ি পায়িন, পাসকস্তান প্রসিিার পর কথয়ক আজ পযযন্ত প্রয়িযক শািক 

কুরআন ও হাদীয়ির শরয়ী আইয়নর সিপরীয়ি মানিরসচি আইন ও িৃসিশয়দর 

আইনয়কই প্রাধানয সদয়য়য়ছ। শরয়ী আইয়নর সিপরীয়ি োয়য়র শরয়ী আইন-

কানুনয়কই পাসকস্তায়নর ককাসি ককাসি মুিলমায়নর জনয কিসশ উপকারী ময়ন 

কয়রয়ছ। 

আজয়কর এ পাসকস্তান যখন প্রসিিা লাভ কয়রসছল িখন কথয়ক শুরু কয়র আজ 

পযযন্ত কিখায়ন শরয়ী আইন িাস্তিায়ন হয়সন। িিযমায়নও মানিরসচি কুফরী 

আইনই িার পূণয শসি ও কজৌলুি সনয়য় প্রয়য়াে হয়য় চলয়ছ। পূণয িামথযয ও 

কজায়শর িয়েই কাযযকর হয়ে। এিা ককন হয়য়য়ছ? এিং কীভায়ি হয়য়য়ছ? হয়ি 

আপসন িলয়িন, পাসকস্তায়নর শািকরা একান্ত িাধয সছল এিং এখনও একান্ত 

িাধয। অথিা িলয়িন, িারা স্বাধীন। আপসন যা-ই িলয়িন ফলাফল িাই কির হয়ি, 

যা িাংলায়দয়শর কিয়ত্র এই মাত্র কদয়খ এয়িয়ছন।  

এ পযযায়য় আসম আপনায়দরয়ক আয়রকিার স্মরণ কসরয়য় সদয়ি চাই কয, ভারি 

উপমহায়দশয়ক যখন দারুল হারি িািযস্ত কয়র এখায়ন সজহাদ ফরয হওয়ার 

ফািওয়া কদয়া হসেল িখন এ কদয়শর শািন িমিায় মুিসলম িাদশাহ কশাভা 

পাসেল। এরপরও িা দারুল হারি হওয়ার সিদ্ধান্ত হয়য় সেয়য়সছল। কারণ এিাই 

সছল কয, আসধপিয কুফয়রর সছল এিং আইন-কানুন কুফরী ও োয়য়র শরয়ী সছল।  

অিএি যসদ ধয়র কনয়া হয় কয, পাসকস্তায়নর িিযমান শািকিেয একান্ত িাধয, 

িাহয়ল িারা অসস্তত্বহীন হওয়ার কারয়ণ এিং কিখায়ন আসধপিয শিভাে কুফয়রর 
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হওয়ার কারয়ণ িা দারুল হারি। আর যসদ িারা কিিি সিষয় (শরয়ী ও োয়য়র 

শরয়ী আইন-কানুন প্রয়য়াে) প্রয়য়াে করার কিয়ত্র স্বাধীন হয়, িাহয়ল িারা 

ইিলায়মর েসণ্ড কথয়ক িাইয়র চয়ল কেয়ছ। অিএি পাসকস্তায়নর শািকিেযও যখন 

ইিলায়মর েসণ্ড কথয়ক কিসরয়য় কেয়ছ এিং আইন-কানুনও োয়য়র শরয়ী, িখন এই 

দার অিশযই দারুল হারি, এর মায়ঝ িৃিীয় ককান িুরি কনই।  

দারুল হারি হওয়ার কিয়ত্র পাসকস্তান-িাংলায়দয়শর পাথযকয 

মুজিাসহদ ফকীহেণ কযয়কান কদশ দারুল হারি হওয়ার জনয কুরআন িুন্নাহ কথয়ক 

কয কমৌসলক দু’সি শিয উদ্ঘািন কয়রয়ছন, কি দু’সি শিয িাংলায়দশ ও পাসকস্তায়ন 

িমানভায়ি পাওয়া যায়। পাথযকয শুধু এিিুকু, পাসকস্তায়নর িংসিধায়নর ভূসমকায় 

এমন সকছু কথা রয়য়য়ছ যা িাংলায়দয়শর িংসিধায়নর ভূসমকায় কনই। ভূসমকার কি 

কথাগুয়লার সিয়েষয়ণ যাওয়া আমায়দর উয়েশয নয়। িয়ি একান্ত প্রয়য়াজনীয় সকছু 

কথা উপস্থাপন করি ইনশাআল্লাহ। যায়ি এ কথা স্পি হয়য় যায় কয, পাসকস্তায়নর 

িংসিধায়নর ভূসমকায়ি িাংলায়দয়শর িংসিধায়নর ভূসমকার চাইয়ি অসিসরি কয 

কথাগুয়লা আয়ছ, কি অসিসরি কথাগুয়লার কারয়ণ ককান কদশ দারুল ইিলাম 

হয়ি পায়র না। এমনসক কি কথাগুয়লার িারা পাসকস্তানয়ক দারুল ইিলাম িানায়না 

কি কদয়শর শািকিয়েযর উয়েশযও নয়।   

এখায়ন উপয়রর িিয়িয আমরা কছাট্ট দু’সি দাসি কয়রসছ।  

প্রথম দাসি হয়ে, পাসকস্তাসন িংসিধায়নর ভূসমকায় িাংলায়দসশ িংসিধায়নর চাইয়ি 

সভন্ন ও অসিসরি কয কথাগুয়লা আয়ছ, কি কথাগুয়লার িারা পাসকস্তান দারুল 

ইিলাম হওয়া িম্ভিপর নয়। 

আর সিিীয় দাসি হয়ে, কি কথাগুয়লার িারা পাসকস্তানয়ক দারুল ইিলাম িানায়না 

পাসকস্তায়নর শািকিয়েযর উয়েশযও নয়। 

আমায়দর এ দু’সি দাসি িম্পয়কয সিস্তাসরি আয়লাচনা করা এ সনিয়ে একিু কসিন 

হয়ি। কথা অয়নক দীঘয হয়য় যায়ি। িাই িংসিপ্তভায়ি দু’চারসি কথা িুয়ল ধরসছ- 
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১. পাসকস্তাসন িংসিধায়নর ভূসমকায় উসল্লসখি কি কথাগুয়লার মায়ঝ এ সিষয়য়র 

কঘাষণা কনই কয, পাসকস্তায়নর আইন প্রসিিান ও আইন সিভােগুয়লা কুরআন ও 

হাদীয়ির অধীয়ন চলয়ি। 

২. কি কথাগুয়লার মায়ঝ এ সিষয়য়র কঘাষণা কনই কয, পাসকস্তায়নর আদালি শরয়ী 

আইয়নর অধীয়ন পসরচাসলি হয়ি। 

৩. পাসকস্তান প্রসিিা কথয়ক শুরু কয়র আজ পযযন্ত পাসকস্তায়ন এক সদয়নর জনযও 

শরয়ী সিধান প্রয়য়াে হয়সন।  

৪. পাসকস্তান প্রসিিা কথয়ক শুরু কয়র আজ পযযন্তও মুিলমানয়দর পি কথয়ক 

শরয়ী সিধান চালু করার জনয আয়ন্দালন ও দাসি চলমান রয়য়য়ছ। যার ফয়ল 

িারিারই এ িাস্তিিা স্পি হয়য় উিয়ছ কয, পাসকস্তায়নর আদালি এিং 

পাসকস্তায়নর আইন-কানুন শরয়ী আইন-কানুন নয়। কি কদয়শর আদালয়ি কুরআন 

হাদীয়ির অধীনস্থিা কনই। 

৫. পাসকস্তায়নর িূচনা লয়ের শািকরা শরয়ী সিধানয়ক কদয়শর আইন সহিায়ি গ্রহণ 

কয়রসন। পাসকস্তায়নর আকাসির উলামায়য় সকরায়মর মধয কথয়ক শায়খ শাসব্বর 

আহমদ উিমানী (রহ) কথয়ক শুরু কয়র পাসকস্তায়নর িকল আকাসির উলামায়য় 

সকরাম পাসকস্তায়ন শরয়ী আইনয়ক কদয়শর আইনী মযযাদা কদয়ার জনয ধারািাসহক 

দাসি করয়ি থায়কন। আর শািকয়দর পি কথয়ক কথা ও কায়জ িা অস্বীকার 

করাও ধারািাসহকভায়ি চলয়ি থায়ক।  

এ সিষয়গুয়লা এ কথার স্পি প্রমাণ িহন কয়র কয, িাংলায়দশ ও পাসকস্তায়নর 

মায়ঝ শরয়ী অিস্থায়নর সদক কথয়ক ককান িযিধান কনই। ককান একসি কদশ দারুল 

হারি হওয়ার জনয কযিি গুণািলী থাকা জরুসর িার িিগুয়লাই পাসকস্তায়ন 

উপসস্থি আয়ছ।  

িুিরাং দলীয়লর আয়লায়ক এ কথা এয়কিায়রই স্পি কয, কযিি কারয়ণ দুইশি 

িছর আয়ে ভারি উপমহায়দশ দারুল হারি হয়য়সছল, কিিি কারয়ণই এ কদশ 

এখয়না দারুল হারি। চাই িার নাম ভারি কহাক, অথিা িাংলায়দশ িা পাসকস্তান। 

এ কদশ অথযাৎ ভারি উপমহায়দশ (ভারি, িাংলায়দশ ও পাসকস্তান) দারুল হারি 
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হওয়ার পর িা দারুল ইিলাম হওয়ার ককান পিয িার উপর সদয়য় পার হয়সন। 

ককান একসি দারুল হারি দারুল ইিলায়ম রূপান্তসরি হওয়ার জনয কযিি সকছুর 

প্রয়য়াজন সছল িা এ ভূখয়ণ্ডর সকিময়ি কজায়িসন। 

এখন আমরা কিিি পয়িযর িংসিপ্ত উপাখযান আপনায়দর িাময়ন িুয়ল ধরয়ি 

যাসে, ভারি উপমহায়দশ সিেি দুইশি িছর যািি কয পিযগুয়লা অসিক্রম কয়র 

চয়লয়ছ, সকন্তু দারুল ইিলায়ম রূপান্তসরি হওয়ার মি ককান পিয কখয়না আয়িসন। 

হাজায়রা পসরিিযন এয়িয়ছ, সকন্তু দারুল ইিলাম হওয়ার জনয কয পসরিিযন 

প্রয়য়াজন সছল, িা এ ভূখয়ণ্ডর সকিময়ি কজায়িসন। পরিিযী পৃিাগুয়লায়ি কি 

কাসহনীই আমরা িংয়িয়প িুয়ল ধরি। আল্লাহ িাওফীক দান করুন। (চলমান)   

 


